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Doğu Türkistan›da yaklaşık dört aydır karantina bahanesiyle açlık soykırımı 
uygulanmasına ve şehitlerin anısına 65’ten fazla STK ortaklaşarak gün boyu Çin 

karşıtı eylem yaptı.
Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi, Genç Hareket, 
İstanbul Genç İHH ve Genç İDSB öncülüğünde bugün 
İstanbul Fatih Camiinde Doğu Türkistan’daki devam 
eden Soykırıma Karşı Sabah namazı buluşması 
düzenlendi. Sabah namazı sonrası şehitler için Hatim 
duası yapılırken, Çeşitli STK başkanları Soykırıma karşı 
ayrı ayrı konuşmalarda bulundu.

DOĞU TÜRKİSTAN’A SES VER! 

Öğle saatlerine doğru İstanbul’un Sarıyer- Tarabya 
sahilinde bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan 
kalabalık bir gurup, Çin Hükümeti’nin Doğu Türkistan’da 
Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto 
etti.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar birliği başta olmak üzere 65 STK 
ortaklaşarak düzenlenen eylemde göstericiler, Çin Rejim 
Hükümeti’nin Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik 
uyguladığı politikaları sloganlar atarak protesto etti. 
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, konsolosluğa 
çıkan yolun kapatılması nedeniyle sahilde yapıldı.

Basın açıklamasını Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu 
Başkanı sayın Kürşat Mican yaptı.

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDEN SES GELMELİ!

Basın Açıklamasından sonra Konuşan Uluslararası 
Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı 
Sayın Hidayet Oğuzhan, Uurmçi’deki elim olayın basit bir

bir yangın hadisesi olarak görülmemesi gerektiğini, 
İşgalci Çin’in 73 yılı aşkın süredir devam ettirdiği 
sistematik soykırımın bir parçası olduğunu, son 
dört aydır Çin rejiminin sözde “Sıfır Covid” politikası 
adı altında Müslüman Türkleri evlerine kapatırken, 
kapı dışarıdan kaynakla mühürleyerek kasten aç 
bıraktığını, dünyanın hiçbir yerinde bu gibi insanlık 
dışı uygulamaya rastlanmadığını, şuana kadar 
açlıktan ve hasta olup ta tedavi görme imkanı 
bulamadığı için ölenlerin sayısının 1000’in üzerin 
de olduğunu ve dahi uzun süreli tecrit yüzünden 
bunalıma giren pek çok insanın intihar eylemine 
giriştiğini, yüksek binalardan kendini aşağı atan 
insanların olduğunu bütün bu olayların görüntü 
kayıtlarıyla sabit olduğunu söyledi.

İnsanlık dünyasının belki bugüne kadar gördüğü en 
acımasızca zulmün Doğu Türkistan’da yaşanmakta 
olduğunu söyleyen Oğuzhan, Uurmçi’deki yangın 
faciasında hayatını kaybedenlerin 190’dan fazla 
olduğunu belirterek, şuan burada 65 STK’nın 
ortaklaşa başlattığı protesto dalgasının bütün 
dünyaya yayılmasını, Zulme karşı verilen tepkilerin 
sadece burada kalmamasını, özelliklede Türkiye’nin 
81 vilayetinde Doğu Türkistan için Kamuoyunun 
Çin karşıtı eyleme geçmesi gerektiğini, zira 
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insanlığın daha çok Doğu Türkistanlı ölmesini veya 
zulmün daha çok artmasını, gündeme gelmesini 
beklememesi gerektiğini Çin zulmü altında inim inim 
inleyen mazlum halkın feryadına kulak vermesini, 
meseleyi halı altına saklayarak gizlemekle veya 
Uluslararası ilişkilerde belirli çıkar karşılığında, 
ekonomik, siyasi ve askeri manatlar uğruna göz 
ardı edildiği takdirde çözüme kavuşmayacağını 
vurgulayarak Doğu Türkistan İçin ses ver! çağrısında 
bulundu.

“SESLERİNİ BİLE DUYAMAMIŞKEN ÖLÜM 
HABERLERİNİ ALDIK”

Akabinde Türkiye’de bilgisayar mühendisliği okuyan 
22 yaşındaki Muhammed Memeteli, Uurmçi yangın 
faciasında hayatını kaybeden aile üyeleri hakkında 
konuşarak “6 yıldır aileme ulaşamıyorum. Onlarla 
hiç irtibata geçip seslerini duyamadım. Biz ablamla 
Türkiye’ye sonra da babam ve abimi de hemen 
hapse atmışlar. Ben ailemle konuşmak, seslerini 
duymak isterken ölüm haberlerini sosyal medyadan 
aldık. Bu yangında, annem ve 4 kardeşim vefat 
etti. Kardeşlerim; 13, 11, 9 ve 5 yaşındaydı. Şu 
anda orada hapiste olan babam Muhammat Ali 
Memetniyaz ve abim İlyas Rehim’e ulaşmak 
istiyorum. Serbest bırakılmalarını istiyorum. Ayrıca 
yine hiçbir haber alamadığım kardeşlerim Enes 
Memeteli ile Muhammetniyaz Memeteli’ye ulaşmak 

istiyorum” açıklamasını yaptı.

Eyleme katılanlar Doğu Türkistan Alimler Birliği üyesi 
Ömer Qarım tarafından yapılan duanın ardından 
olaysız bir şekilde dağıldı.

TÜM BAĞLARI KESİLMEKTEDİR

Akşam saat 20:00 sularında Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) İstanbul Şubesi, Çin İstanbul 
Başkonsolosluğu önünde çeşitli sloganlar atarak 
Çin’in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti. 

AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada 
yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan’da yaşanan 
zulümlere karşı olduklarını göstermek için 
toplandıklarını söyledi. 

Çin devletinin, Doğu Türkistan’daki politikalarına 
tepki gösteren Yaroğlu, “Doğu Türkistanlı 
kardeşlerimiz evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne 
babalarından, akraba ve arkadaşlarından, işlerinden, 
okullarından kopartılarak dar bir coğrafyaya 
sıkıştırılmakta ve dünyanın geri kalanıyla her türlü 
bağları kesilmektedir.” dedi. Doğu Türkistan halkının 
birçok temel haktan mahrum bırakıldığını, inanç 
ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığını, toplama 
kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığını, 
psikolojik ve Doğu Türkistan halkının birçok temel 
haktan mahrum bırakıldığını, inanç ve düşünce 
özgürlüklerinin kısıtlandığını,
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 toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama 
zorlandığını, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz 
kaldıklarına dair acı gerçeklerin kendilerini derinden 
üzdüğünü dile getiren Yaroğlu, başta Türkiye 
olmak üzere İslam ülkelerinin, Doğu Türkistan’ın 
haklı talepleri doğrultusunda Çin’e karşı birlikte 
hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile 

getirmelerinin önemine değindi.

Açıklamanın ardından Doğu Türkistanlı mağdurlar 
yaşadıkları zulmü, acısını paylaşırken, son olarak 
Doğu Türkistan için dualar edildi. Grup daha sonra 
dağıldı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Dört ayı aşkın süredir işgalci Çin tarafından uygulanan 
“Sıfır Covid” politikası kapsamında sözde “salgın 
önleme” bahanesiyle Doğu Türkistan’da keyfi karantina 
uygulamaları acımasız bir biçimde devam ediyor. “Açlık 
soykırımı” ile karşı karşıya kalan Müslüman halkın her 
gün bin ölüp, dirildiği video görüntüleri sosyal medyada 
infial yarattı.

Açık kaynaklardan elde edilen söz konusu videoların 
bazıları, Çin rejiminin politikaları Uygur Türklerini nasıl 
öldürmeye yönelik olduğunun delili olarak kabul ediliyor. 
2 Aralık sosyal medyada yayılan 11 dakikalık video 
görüntüsü, mazlum halkın hala umudunu yitirmediği, akan 
kan ve gözyaşların boşa gitmeyeceği, Çin mezalimine 
karşı halkın ayakta kalma mücadelesini sürdüreceğini 
gösteriyor.   

ÇOCUĞUNU KURTARMAK İÇİN YASAĞI DELDİ

Farklı zaman dilimlerinde çekilmiş görüntülerde, Doğu 
Türkistan’ın malum bir şehrinde yaşayan Uygur Türkü 
genç anne, beş yaşındaki oğlunun “açlık soykırımı” 
sırasında göz göre göre yetkililerce nasıl ölüme itildiğini 

anlattı.

Bilgilere göre genç anne, 5 yaşındaki oğlunun 11 
ağustos 2022 tarihinde başlayan hastalığını tedavi 
ettirmek için birçok defa yerel yetkililere izin vermesi için 
yalvarıyor. Ancak salgın bahanesiyle çocuğun hastaneye 
götürülmesine bir türlü izin verilmiyor. Evlerine kapatılan 
biçare genç anne, yasağı delerek izinsiz bir şekilde 
hastaneye çocuğu getirdiğinde ise kabul edilmiyor. 

ÜÇ AY BOYUNCA ATEŞİ 40 DERECENİN ALTINA 
İNMEDİ

Genç annenin anlattıklarına göre sözde “salgın” başlayıp 
herkes eve kapatıldıktan bir hafta sonra 11 Ağustos’ta 
ateşi çıkmaya başlayan çocuğun üç ay boyunca 40 
derecenin altına hiç düşmediği, neticede 5 yaşındaki 
masum oğlunun 11 Kasım’da hayatını kaybettiği, 
çaresizlikten ne yapacağını bilemeyen genç anne, Çin’in 
gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermek için, acılarını 
bir kenara bırakıp bu vahşeti ifşa etme kararı aldığını 
söylüyor. 

Uygur Türkü genç anne, beş yaşındaki oğlunun “açlık soykırımı” sırasında göz 
göre göre yetkililerce nasıl ölüme itildiğini anlattı.
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Genç anne, zorunlu karantina sürecinde Çinli 
işgalcilere çocuğunu kurtarmak için bir aydan fazla 
yalvardıktan sonra, Hastaneye götürülmek için izin 
alabildiğini, çocuk hastaneye götürüldüğünde ise 
hastalık artık son aşamaya geldiği ve çocuğun iç 
organlarının iflas ettiğini öğreniyor. 

BU ATEŞ DÜNYAYI YAKACAK

Dünyası başına yıkılan genç anne, Doğu Türkistan’da 
süregelen vahşeti tüm şehit anneleri adına kanıt 
bırakmak amacıyla bu videoyu kaydetmekte 
olduğunu anlatarak, “Güzümden gözyaşı akıyor, 
ama yüreğimden kan akıyor. Bu haksızlığın 
karşısında intikam ateşiyle yüreğim yanıyor. Bu ateş, 
kendi çocuğum öldüğü için değil, benim gibi sayısız 
annenin yüreğinde yanan öfke ve haksızlığa karşı 
çaresizliğin ateşidir.” İfadesiyle durumu özetliyor. 

Çin’in Doğu Türkistan’da devam eden insanlık 
dışı suçları hakkında söylenecek çok fazla şeyler 
olduğunu dile getiren genç anne, “mevcut durumu 
konuşmaya kimsenin cesareti yetmez. Ama bir 
gün bu ateş dünyayı yakacak. Elbette hesap günü 
gelecek ve şehitlerin hesabı sorulacak. Umarım 
bunca gözyaşı, dökülen kanlar boşuna değildir. 
Çünkü biz biçareyiz, birçok şeye çare olamadık.” 
Diyerek Doğu Türkistan’daki durumun ne kadar 
vahim olduğunu gözler önüne seriyor.

ÇİN GEVŞETİLDİ, DOĞU TÜRKİSTAN SIKILAŞTIRILDI

Çin rejiminin “sıfır Covid” bahanesiyle yürüttüğü 
sözde salgın önlemleri kapsamında Doğu 
Türkistan’daki Müslümanların kapılarını kapatarak 
halkı aç bırakma ve kasten öldürme eğilimlerinin 
Urumçi’de yol açtığı yangın faciasında 190’a yakın 
kişi hayatını kaybetti.

Sonuç olarak Doğu Türkistan’ın Hoten, Aksu, Kaşgar, 
Korla ve Gulca başta olmak üzere farklı şehirlerde, 
dahası bütün Çin’de karantina karşıtı eylemler 
baş gösterdi. Her ne kadar Doğu Türkistan’daki 
gösteriler, Çin polis güçlerinin sert müdahalesi 
ve keyfi tutuklamalarla bastırılmış olsa da, kendi 
akıbetlerinin Uygurlara benzemesinden korkan 
Çinliler, hala Komünist rejime direniyor.

TÜM DÜNYADA YANKI BULDU

Çin karşıtı gösteriler sadece Doğu Türkistan ve 
Çin’de değil, tüm dünyada yankı buldu. Başta Türkiye 
olmak üzere ABD, Avustralya, Belçika, Hollanda, 
İsveç, Norveç ve Japonya’da yaşayan Doğu 
Türkistanlılar ve yerli halk, rejimin bitmek bilmeyen 
soykırımını protesto etti. Özellikle Türkiye’de 
yaşayan Uygur Türkleri, mezalimin zulmüne karşı 
Çin konsoloslukları önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Tüm bu baskılar sürerken Komünist rejim sözde 
salgın tedbirlerinde geri adım atacağını açıklayarak 
Çin vilayetlerindeki ablukayı kademeli olarak 
gevşetmeye başladığı, ancak Doğu Türkistan’daki 
zorunlu tecrit uygulamalarının olduğu gibi devam 
ettiği öğrenildi.

ÇİNDE GEVŞETİLDİ

Amerika’nın Sesi VOA’ya göre Çin rejimi, Pekin’den 
Guizhou’ya, Şangay’dan Luoyang’a kadar çoğu 
kentlerde kamuoyuna açık alanlara giriş-çıkışlarda 
sağlık kontrolü gibi başlıca tedbirlerin kaldırıldığı, 
konuyla ilgili Çin Salgını Önleme ve Kontrol 
Merkezi tarafından bir duyuru yapıldığı, bölge 
sakinlerinin süpermarketlere, Alışveriş merkezlerine 
ve diğer halka açık yerlere giriş-çıkışlarda dijital 
sağlık sertifikalarını kontrol etme uygulamalarının 
kaldırıldığı teyit edildi.

Ancak 5 Aralık sabahı Urumçi Şehri Basın Ofisi 
tarafından salgın önleme ve kontrol hakkında bir 
basın toplantısı düzenlendiği, malzeme temini gibi 
kritik görevler dışında Urumçi’deki yüksek ve orta 
riskli bölgelerde veya bölgede bulunan iş yerlerinde 
çalışan insanların yine de gerektiği gibi sağlık 
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kontrollerine tabi tutulacağı duyuruldu. 

DOĞU TÜRKİSTAN HALA TECRİT ALTINDA

Doğu Türkistan’dan gelen videolar, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki kuşatmayı henüz kaldırmadığını ve 
tecrit kamplarına insanların alınmaya devam ettiğini 
doğruluyor. Çin’de tüm bu önlemlerin askıya alındığı 
açıklanmasına rağmen Doğu Türkistan’da bu siyasetlerin 
kesintisiz devamına karar alınması, bölge halkı üzerinde 
çeşitli kontrollerin uygulamaya devam edilmesi ise 
Uluslararası medyanın dikkatinden kaçmadı.

Gözlemciler bu davranış biçimini değerlendirerek, İşgalci 
Çin’in Doğu Türkistan halkına yönelik ayrımcı politikalar 
izlediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini, masum 
insanları sözde “terör” yaftasıyla Toplama Kamplarında 
alıkoyduğunu, şimdi de sözde “salgın” bahanesiyle 
sistematik soykırım suçunu meşru bir zeminde 
sürdürdüklerini, amacın Uygur Türklerini topyekûn 
yok etmek olduğunu, ancak her fırsatta, özelliklede 
Çin propaganda medyasında tüm ulusların eşit olduğu 
safsatasını yaymaya çalıştığını kaydetti. 

Şu anda tüm dünya yeşil enerjiye geçiş çabası 
içerisinde birbiriyle yarışıyor. Dünyamızın 
geleceği için fosil yakıtları geride bırakıp 
yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veriliyor. 
Ancak bu çaba sırasında kabul edilemez bir 
haksızlık da göz ardı ediliyor. Çünkü gelen son 
insan hakları raporunda da ortaya koyulduğu gibi 
Çin’in güneş enerjisine geçişinin yükü, esaret 
altında ve insanlık dışı şartlarda zorla çalıştırılan 
Uygur Türklerinin sırtına yüklenmiş durumda.
Bilindiği üzere Uygurlar, yıllardır Çin yönetiminin 
zulmüne uğruyor. Öyle ki ABD ve bir çok batılı 
ülke,   Uygur halkının Çin mezaliminden gördüğü 
zulmü soykırım olarak tanımıştı. Bu zulmün pek 
görülmeyen ve gündeme taşınmayan bir yönü 
daha var ki o da toplama kamplarında zorla 
çalıştırılan insanlar.
GÜNEŞ ENERJİSİNDE ÇİN

Breakthrough Institute tarafından yayınlanan 
son rapora göre Çin, yeşil enerjiye geçişin 
önemli bir parçası olarak reklamını yaptığı güneş 
panellerini, toplama kamplarındaki veya hapis 
cezası tehdidiyle zorla fabrikalarında çalıştırdığı 
Uygurlara ürettiriyor. Çin’in yeşil enerjiye geçiş 
çabalarından sık sık övgüyle söz eden batı 
medyasının çoğu zaman hasır altı ettiği bu çarpıcı 
gerçek, Breakthrough Institute’un raporuyla bir 
kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
Mevcut konjonktürde Çin’e karşı kayda değer 
yaptırımlar devreye sokulamayacağı için bu 
insanlık suçunun yakın zamanda sona ermesi 
zor görünüyor. Anlaşılan o ki dünyanın yeşil 
enerjiye geçişi koca bir kara lekeyle tarihin kirli 
sayfalarına yazılacak. 

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Breakthrough Institute tarafından yayınlanan son rapora göre Çin, övündüğü 
güneş panellerini zorla çalıştırdığı Uygurlara ürettiriyor.
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Doğu Türkistan’da garip ve bir o kadar da 
gizemli dev ateş çukuru bulundu. İlk olarak bir 
Amerikan uydusu tarafından keşfedilen çukur, 
ABD medyasında gündem olunca Çin tarafı da 
olayı araştırmaya başladı.
Çinli Wangyi İnternet sitesinde yer alan habere 
göre, Doğu Türkistan’da malum bir bölgede, 
yanan dev çukur keşfedildi. Bilgilere göre sanki 
zeminde büyük bir şehir komple yanıyormuş gibi 
görünen çukur, Amerikan uydusuna takıldı. 
Başlangıçta kimse ateş çukurunun ne olduğunu 
anlayamadı. Amerikan tarafı ise bu çukuru 
oluşturan şeyin bilinmeyen bir krater olabileceğini 
iddia ederek uydular aracılığıyla çekilen 
görüntülerle servis etti. Konu beklenmedik bir 
şekilde Amerikan medyasında gündem oldu. Çin 
tarafı ise bulgular üzerine araştırmak için hemen 
uzman ekipler gönderdi.
73 YILDIR SÖMÜRÜYOR

Çinli uzmanlar tarafından yapılan birçok 
araştırmadan sonra, Çukurun bir yer altı kömür 
rezervine sahip bölgede meydana geldiği 
doğrulandı. Bilimsel araştırmalara göre herhangi 
bir bölgede böylesine garip çukur meydana 
gelirse, tek bir olasılık üzerine dikkat çekildiği 
ve bölgenin yakınında büyük miktarda kömür 
rezervi olduğunu gösteriyor. 

Öyle ki bu gizemli ateş çukuru sadece ABD’nin 
ilgisini çekmediği, aynı zamanda Hint tarafının da 
söz konusu çukuru gördükten sonra ilgilenmeye 
başladığı öğrenildi. Ancak Çin tarafı veya diğer 
ülkeler garip olayın yaşandığı bölgenin Doğu 
Türkistan’ın neresinde meydana geldiği hakkında 
henüz bilgi paylaşmadı. 
DOĞU TÜRKİSTAN KAYNAKLARI GASP 
EDİLİYOR

Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan 
halkına yönelik sistematik soykırım politikası 
yürüttüğünü ve aynı zamanda da Doğu 
Türkistan’dan çıkan kaynakları talan ettiklerini, 
asil sahipleri olan Doğu Türkistan halkının 
kullanım haklarını gasp ettiklerini söyledi.
Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 
1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan’dan 
petrol ve Gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, 
uranyum ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları 
yağmalıyor, artı Çin’in %40 enerji talebini 
karşılayan bölge, üstün kalite Pamuklarıyla 
dünyanın 5/1, Çin’in %80 ihtiyacını gideriyor. 
Bölge halkını yoksul ve geride bırakarak, köleliğe 
zorlayan Çinli otoriter rejim, gelinen noktadaysa 
Küresel çapta boykot ile karşı karşıya.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Amerikan uydusu tarafından Doğu Türkistan›da garip ve bir o kadar da gizemli 
dev ateş çukuru keşfedildi. 
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Doğu Türkistan’da sevilen ünlü sanatçıların suçsuz 
yere tutuklanması uluslararası medyaya yansıdı. 
Bilgilere göre gençler arasından popüler olan Ünlü 
besteci ve Şarkıcı Ablacan Avut Ayup’un 11 yıl hapis 
cezasına çarptırıldığı öğrenildi. 

İnsan hakları savunucuları bilgi merkezinin 2 
Aralık’ta bildirdiğine göre Uygur sanatçı Ablacan 
Avut Ayup’un tutuklanmasına Şarkılarında Uygur 
kültürünü ön plana çıkarması ve geçmişte BBC ile 
röportaj yapmayı kabul etmesinin neden olduğu öne 
sürülüyor. 

1985 Hotan doğumlu sanatçı, bestelediği 400’den 
fazla şarkısıyla şöhret kazanmıştı. Şarkı ve 
Kliplerinde Uygur kültürü ve kimliğini bariz bir şekilde 
yansıtırken gençler arasında beğeni toplamıştı.

BBC’YE KONUŞMUŞTU 

Bölge halkının tamamı Müslüman olduğu için, sözde 
etnik azınlıkların ÇKP yetkilileri tarafından kademeli 
olarak ayrımcılığa uğradığını, zayıflatıldığını ve 
marjinalleştirildiğini hisseden sanatçı, 17 Mart 
2017’de İngiliz BBC Haber Ağı’ndan bir muhabirle 
röportaj yapmayı kabul ederek hiçbir şekilde 
Komünist Partiye karşı söylem ve ifadelerde 

bulunmaksızın meşru bir dille, Çinli ve Uygur etnik 
grupları arasında kültürel olarak doğru bağlantı 
kurma umudunu dile getirmesi, Beklenmedik bir 
şekilde ÇKP rejiminin Doğu Türkistan’daki ideolojik 
baskısı ve sıkı siyasi kontrolüne takıldı.

ÖNCE TOPLAMA KAMPINA SONRA HAPSE

Mart 2018’de Hotan vilayet polisi tarafından 
gözaltına alınan sanatçı, Mart 2019’a kadar Çinlilerin 
sözde “eğitim merkezi” diye adlandırdığı Toplama 
kampında alıkonuldu. Şarkıcının siyasi mahkumluğa 
duçar olma nedeni ise Uygur kültürünü övmek ve 
tanıtmak, ayrıca BBC ile röportaj yapmak olduğu 
iddia ediliyor. 

Uygur sanatçıların tutuklanma aşaması, Çin’in 
2017’de ayyuka çıkan büyük ölçekli Toplama 
kamplarının kurulduğu ve keyfi tutuklamaların 
çoğaldığı sırasında gerçekleştiği, ilk başlarda Din 
adamlarının, Uygur Aydınların, yazarlar, sanatçılar, 
sporcu ve akademisyenler , araştırmacılar başta 
olmak üzere halk arasında büyüyen diğerlerin 
tutuklandığı o dönem, rejim hükümeti Uygur elitleri 
çeşitli bahanelerle hapse atmış ve hatta idam 
cezasına çarptırmıştı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Gençler arasından popüler olan Ünlü besteci ve Şarkıcı Ablacan Avut Ayup’un 11 
yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
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Türkiye merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği 
Doğu Türkistan’da İslam’a ve Müslümanlara karşı katliam 
politikası yürüten ve Doğu Türkistan halkını tamamen yok 
etmeye çalışan Xi Jinping’in Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili 
olarak Arap İslam ülkelerine acil çağrıda bulundu.

Çağrıda, Çin rejiminin daha da güçlenmesinin yolu Xi Jinping’in 
7-9 aralık tarihinde Suudi Arabistan’a yapacağı iki günlük resmi 
ziyareti sırasında açılacağı ve “30’dan fazla devlet başkanını 
ve uluslararası kuruluşların liderlerini bir araya getiren “Suudi-
Çin”, “Körfez Çin” ve “Arap-Çin” zirveleri de dahil olmak üzere 
çeşitli toplantılarda yer alacağı, Ancak komünist lider Xi 
Jinping’in Arap İslam ülkeleri ile yakın ilişki kurmak isterken, 
diğer yandan Doğu Türkistan’da Müslümanlara karşı Toplama 
kampları kurarak Uygur halkına yönelik benzeri görülmemiş 
bir soykırımla imha politikası yürüttüğü ve her şekilde insanlık 
suçu işlediği hatırlatıldı.

KUR’AN-I KERİM YAKTI 16 BİN CAMİYİ YIKTI

Çin rejiminin Doğu Türkistan’da İslam’a ve Müslümanlara karşı 
yürüttüğü politika çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif 
kitaplarını yaktığı, 16.000’den fazla camiyi yıktığı, Batı ve 
diğer pek çok ülkenin Doğu Türkistan’daki trajik durumla başa 
çıkmak için bir takım önlem ve yöntemler alarak Çin’e çeşitli 
yaptırım ve ambargolar uyguladığı en hassas bir dönemde 
İslam dünyasının bu konuda sessiz kaldığı vurgulandı.

Çağrıda ayrıca Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Arap 
ülkelerinin Çin ile çok kısa diplomatik ilişkileri ve farklı kültürel 
yapıları bulunduğu, bu yüzdendir ki Arap ülkelerinin Çin’i 
gerçekten tanımadığı, oysa Doğu Türkistan halkının dünya 
görüşü, dini inancı bakımından Arap İslam ülkeleri ile tarihsel 
derin ilişkilere sahip dini kardeşler olduğunu, Çin’in Ortadoğu 
ve Arap ülkelerindeki çeşitli isimler altında gerçekleştirdiği 

eylemler, aslında bu ülkelerin siyasi ve ekonomik alanlarına 
nüfuz etme aracı olarak kullanılmakta olduğuna dikkat 
çekilerek, bu nedenle Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri 
Çin ile ikili ilişkilerinde Doğu Türkistan sorununu ve oradaki 
din kardeşlerinin durumunu göz ardı etmemeleri gerektiği, tüm 
Arap ülkelerinin adaletten yana olması gerektiğini, Uluslararası 
alanda tanınan Çin’in Doğu Türkistan’daki sistematik soykırım 
suçunu gündemlerine almaları talep edildi.

HADİS-İ ŞERİF HATIRLATILDI

Çağrı sonunda tüm Arap ülkelerinin liderlerine sevgili 
Peygamber efendimizin şu hadis-i şerifi hatırlatıldı. Abdullah 
bin Ömer bu hadîs-i şerîfte diyor ki: “Resûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman, Müslümanın kardeşidir, 
ona zulmetmez, kâfire teslim olmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını 
giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir.  Kim bir Müslümanın 
sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü onun sıkıntısını 
giderir.  Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet 
günü onun kusurunu örter. (Buhari 2422, Müslim 2580.)

SOYKIRIMI KINAYIN

Ayrıca 52 Uygur kuruluşu, Suudi Arabistan’da Çin Komünist 
Partisi elebaşı Xi Jinping’le bir araya gelen Müslüman liderlere 
ve uluslararası kuruluşların başkanlarına, Pekin’in Uygurlara 
karşı işlediği vahşet suçlarını kınama ve sürmekte olan 
soykırıma son verilmesi çağrısında bulundu.

20 ülkeden 52 Uygur kuruluşu, yapılacak zirveye katılan 
Müslüman liderlere çağrıda bulunarak Pekin yönetiminin 
Uygurlara karşı devam eden soykırımına karşı tavır alma ve 
soykırımı “kınama görevlerini hatırlattı”. Yayınlanan ortak 
bildiride, “Bunu yapmamak, ümmetin ortak İslami değerlerine 
bir ihanet olacaktır” ifadesi yer aldı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği milyonlarca Müslümanı katleden 
soykırımcı Xi Jinping›in Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili olarak Arap İslam 

ülkelerine acil çağrıda bulundu.
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Suudi Arabistan’da Xi Jinping’le görüşecek devlet liderlerinin, 
Uygur Müslümanlarına karşı soykırımdan sorumlu bir rejimin 
lideriyle görüştüklerinin farkında olması gerektiğinin altını çizen 
Dünya Uygur Kongresi (WUC) Başkanı Dolkun İsa, “Özellikle 
Müslüman çoğunluklu devletlerin başkanları, Uygur soykırımı 
konusundaki sessizliğini acilen bozmalı. İslami değerlere sahip 
çıkmak onların dini sorumluluğudur” dedi.

DİNİ İBADETLER KISITLANDI

WUC’da yayınlanan bir basın bildirisinde, “Uygur kuruluşları, 
milyonlarca Uygur’un keyfi olarak toplama kamplarında dini 
inançlarından ve ritüellerinden vazgeçmeye zorlandıkları 
Uygur soykırımı konusunda Müslüman çoğunluklu ülkelerin 
sessiz kalmasından duydukları büyük hayal kırıklığını çeşitli 
vesilelerle dile getirdiler. Ayrıca Doğu Türkistan’da binlerce 
cami, türbe, mezarlık ve dini öneme sahip diğer yerler yıkıldı 

veya hasar gördü. Ayrıca Doğu Türkistan’da birçok dini 
uygulama yasaklandı. Örneğin, Uygurların çocuklarına İslami 
isimler vermesi ve Ramazan ayında oruç tutması engellenirken, 
domuz eti yemeye ve içki içmeye zorlanmaktadır” ifadeleri yer 
aldı.

Ekim ayında, BM İnsan Hakları Konseyi’nde, nüfusunun 
çoğu Müslüman olan birçok ülke, İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği’nin (OHCHR) Doğu Türkistan’daki duruma ilişkin 
değerlendirmesini tartışmayı amaçlayan bir karara aleyhte 
oy kullanıldığını ve çekimser kalındığı hatırlatılan bildiride, 
“Bu ülkelerin, tam da bunun için kurulmuş olan İnsan Hakları 
Konseyi’nde tartışma alanı açmamaları, İslam’ın temel değer 
ve ilkeleriyle çelişmekte” olduğu belirtildi.

Genç İHH, Çin’in Doğu Türkistan’daki zulümlerini 77 ilde Cuma 
namazı sonrası düzenlediği basın açıklamalarıyla protesto etti. 
Basın açıklamaları; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın 
mensupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 
Açıklamalarda, Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı zulümlere 
son vermesi istendi.

 “UYGURLAR KİTLESEL BİR ZULÜMLE KARŞI KARŞIYA”

İstanbul’daki basın açıklaması, Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği ile ortaklaşa Fatih Camii avlusunda 
gerçekleştirildi. Açıklamayı, İHH Genel Sekreteri Durmuş 
Aydın yaptı. Aydın açıklamasında, Çin’in sayıları 1200’ü 
geçtiği ifade edilen toplama kamplarında 3 milyona yakın 
kişiyi alıkoyduğunu belirterek, “Çin zulmünün açıkça diğer 
adı adım adım soykırımdır. Çin’in bu zulmüne karşı; ulusal 
ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz. Uygurlar 
bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak 

kitlesel bir zulümle karşı karşıya bulunuyor” dedi.

 “ÇİN YÖNETİMİ ZALİM VE KATİLDİR”

Doğu Türkistan’da, Uygurca’nın tüm eğitim kurumlarından 
kaldırıldığını ifade eden Aydın, sözlerine şöyle devam 
etti: “Din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış, Kur’an-ı Kerim 
dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, 
sakal bırakmak, başörtüsü takmak ve uzun etek giymek 
yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin 
irrasyonel “Sıfır Kovid” nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu 
eklendi. Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta, 
insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı 
çıkmalarına müsaade edilmemektedir. En son yaşanan elim 
yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları 
bir kez daha göstermiştir ki, Çin Komünist Partisi ve yönetimi 
zalim ve katildir.”

Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlı Mazlumların sesi olmak amacıyla Türkiye 
çapında 77 İlde Cuma namazı sonrası eş zamanlı olarak Dua ve basın açıklaması 

yapıldı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Komünist Partisi ve yönetimi zalim ve katildir.”

“ÇİN EVLERİN İÇİNİ TAKİP ETMEKTEN DERHAL 
VAZGEÇMELİ”

Çin’in bu tutumundan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini 
belirten Durmuş Aydın, “Doğu Türkistan’da kurulan ve Uygur, 
Kazak, Kırgız ve diğer azınlık gruplarının evlerinin içine kadar 
takip eden gözetleme sistemleri derhâl kaldırılmalı; ev ev bu 
uygulamaları yapan 1400’ü aşkın güvenlik şirketi bölgeden 
çekilmelidir. Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nü, bağımsız sağlık 
kurumlarını ve insan hakları örgütlerini derhâl kamplara davet 
etmelidir. Birleşmiş Milletler, Çin’in insan haklarını ayaklar 
altına alan toplama kampları vahşetini derhâl durduracak 
sahici adımlar atmalı, Çin’in veto engelini aşabilecek önlemler 
almalıdır. Birleşmiş Milletler, Doğu Türkistan hususunda daha 
aktif rol ve sorumluluk almalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı da, 
Doğu Türkistan konusunda adımlar atmalı. Tüm ülkeler, Çin 
ile siyasi, ticari ve askerî bağlarını koparmalıdır. Çin’in en 
büyük ticari ortağı İslam dünyasıdır. Bu çerçevede, ekonomik 
yaptırım mekanizmalarının etkinliği göz ardı edilmemelidir. Biz, 
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bağımsız gözlemci heyetinin 
bir parçası sıfatıyla Uygur bölgesine ziyaret yapmaya talip 
olduğumuzu kararlılıkla ilan ediyoruz” dedi.

“DOĞU TÜRKİSTAN’IN SESİNE SES KATMALIYIZ”

Aydın’ın ardından konuşan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi 
Hamza Türkmen, Çin’in soykırımcı ve katliamcı uygulamalarını 
eleştirdi. Türkmen, “Doğu Türkistan’da şu anda büyük bir zulüm 
var. Zulme karşı uyanık olmamız lazım. Küresel kapitalizme, 
küresel emperyalizme karşı inançlı, kararlı ve Müslümanca 
durumuşuzu göstermeliyiz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin 
sesine ses katmalıyız” dedi.  

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri 
Abdulahad Udun, Doğu Türkistanlıların soykırımla karşı karşıya 
olduğunu belirtti. Udun, sözlerine şöyle devam etti: “Milyonlarca 

Doğu Türkistanlı, Müslüman oldukları için işkence kamplarında 
ve hapishanelerde işkence görüyor. Çin devletinin ‘Sıfır Kovid’ 
adı altındaki politikaları sebebiyle insanlar, evlere kapatıldı ve 
ölüme terk edildi. Dünyadan tamamen tecrit edilen o binalardan 
birinde çıkan yangında geç ve etkisiz müdahale sebebiyle 44 
kişi yanarak hayatını kaybetti. Doğu Türkistan’da binlerce cami 
yıkıldı, binlerce insan şehit edildi. Tüm İslâm alemi üzerine 
düşeni yapmalı. İslâm aleminde bir suskunluk hakim. Şu 
anda Suudi Arabistan’da kardeşlerimiz Çin’e teslim edilmek 
üzere hapiste tutuluyor. Serbest bırakılmaları için çağrıda 
bulunuyoruz. İnsan hakları örgütlerine haykırıyoruz, Doğu 
Türkistanlılar insan. İnsan haklarına sahip çıkın, oradaki zulme 
dur deyin.  Konuşmanın, kınamanın değil; somut adımların 
atılması gerekiyor. Çin’in yıkılacağı gün yaklaşmaktadır.”

Doğu Türkistanlı mazlumlar için dua edilmesinin ardından 
basın açıklaması sona erdi. Fatih Camii dışında İstanbul’un 
farklı semtlerinde de dualar ve basın a.iklamalari yapıldı. 

Ayrıca Fatih Camiindeki Eylem İslam dünyasında en güçlü 
medya kuruluşlarınca canlı olarak yayınlanırken basın 
açıklaması sonrası, Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan 
vekili Mahmudcan Damollam Arap dünyasına seslenerek İslam 
alemine sorumluluklarını kabul etmeleri çağrısında bulundu. 
Suudi Arabistan’da haksız yere tutuklu bulunan Hamdullah 
Veli, Nurmuhammed Rozi ve diğerlerinin, Fas makamlarına da 
İdris Hassan’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Başkent Ankara’nın en büyük Cami Hacı Bayram Veli 
Camii’nde cuma namazının ardından düzenlenen dua ve basın 
toplantısında, önce Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı ve bu yolda 
varlığını kurban eden aziz şehitler için, işgalci Çin rejiminin 
yıkılması için dualar edildi.

Daha sonra İHA İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım 
konuşma yaparak Doğu Türkistan’da yapıla gelen insanlık 
suçlarına değinerek, Türkiye’yi ve diğer İslam ülkelerini Doğu 
Türkistan’daki soykırıma sessiz kalmamaları gerektiğini dile 
getirirken, neler yapılabileceğini hatırlattı. 
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UYGURLAR TOPYEKÛN YOK EDİLMEKTE
Ardından söz alan Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği Başkanı Hidayatullah Oğuzhan, Doğu 
Türkistan’daki mevcut zulmü anlatarak Doğu Türkistan’da 
bir milletin topyekûn yok edilmekte olduğunu Türkiye 
ve İslam aleminin acilen harekete geçmesi gerektiğini 
belirtti.
Başta İstanbul, Ankara, Burdur, Denizli, Kütahya, 
Çanakkale, Yalova, Bandırma, Balıkesir, Bursa, Uşak, 
Akhisar, Muğla, Kocaeli, Şanlıurfa, Bitlis, Malatya, Elazığ, 

Kars, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Van, Hakkari, Tekirdağ, 
Alanya, Mardin, Çankırı, Çumra, Bingöl, Afyonkarahisar, 
Adıyaman, Adana, Ordu, Ağrı, Aksaray, Antalya, Bilecik, 
Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, 
Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Konya, Sakarya, 
Samsun, Sinop, Hatay, Kırşehir, Amasya, Bayburt, 
Erzurum, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, 
Niğde, Rize, Tokat, Trabzon, Yozgat, Sivas, Erzincan 
olmak üzere Türkiye’nin 77 ilindeki belirli camilerde Cuma 
namazı sonrası dua ve basın açıklaması gerçekleşti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber


